
  (( ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ... )).تتمة فوائد اآلية: 

التسـاوي بـني النـاس ؛ والعجـب أننـا نسـمع مـن يدنـدن كثـريا فيقــول:  يف هـذه اآليـة الكرميـة عـدة فوائـد ؛ منهـا: نفـي

إن دين اإلسـالم ديـن مسـاواة ، وهـذا غلـط علـى ديـن اإلسـالم ، ديـن إسـالم لـيس ديـن املسـاواة ولكنـه ديـن العـدل 

(( وهو إعطاء كل أحد مـا يسـتحق ؛ ولـذلك جتـد يف القـرآن الكـرمي أكثـر مـا يف القـرآن نفـي املسـاواة مـا هـو إثبـات 

قــل هــل يســتوي األعمــى والبصــير )) (( قــل هــل يســتوي الــذين يعلمــون والــذين ال يعلمــون )) (( ال يســتوي 

وهلـم جـرا ؛ فـالقول بـأن اإلسـالم ديـن مسـاواة يف احلقيقـة قـد ينبـين عليـه  منكم من أنفق من قبـل الفـتح وقاتـل ))

اإلنـاث يعتـرب خمالفـا لـدين اإلسـالم ؛ ثانيـا  مبدأ خطري وهو أوال تسوية الذكور مع اإلنـاث وأن تفضـيل الـذكور علـى

االشـرتاكية ، تسـوية النـاس يف الـرزق حبيـث نأخـذ مـن مــال الغـين ونعطيـه الفقـري ؛ ألن فيـه املسـاواة ؛ لـو قـالوا الــدين 

  دين املواساة لكان صحيحا ؛ وهلذا تشرع التعازي يف املصائب وما أشبه ذلك . جاء وقت األسئلة ؟ .

  هل الدرجة جاءت نكرة بقصد التعظيم ؟ (( درجات منه ... ))قوله تعاىل:  سؤال عن السائل :

علــى كــل حــال  رها فيمــا بعــد بأــا درجــات ؛الظــاهر إــا تعظــيم ، للتعظــيم أي درجــة عظيمــة ؛ وهلــذا فســ الشــيخ :

  ى الكثرة .تنكري الكلمة له معان كثرية حسب ما توصف به ، قد توصف النكرة مبا يدل على القلة أو مبا يدل عل

  ؟ ((  أجرا عظيما ))هل هو بيان لقوله:  (( درجات منه ومغفرة ورحمة ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  ألن املغفرة والرمحة ما تأيت يف املرتبة . (( أجرا عظيما ))ال ، الظاهر لـ الشيخ :

    سؤال عن احلال اليت جيوز فيها الفرار من العدو يف اجلهاد ؟ السائل :

لكــن هــذه مســألة خاصــة ؛  (( وكــم مــن فئــة قليلــة غلبــت فئــة كثيــرة بــإذن اهللا ))هــذه مســألة خاصــة ،  الشــيخ :

(( اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن مـنكم مائـة صـابرة يغلـب مـائتين وهلذا قال اهللا تعاىل: 

  وأجاز للناس أن يفروا من عدوهم إذا كانوا أكثر مثليهم . ))

  كيف ميكن جماهدة املنافقني ؟ ل :السائ

(( ؟ ال ال ، مــن بــاب الواقــع ، قــد قــال اهللا يف القــرآن: نــافقني ال ميكــن إال بــالعلم ال ، املنــافقني جهــاد امل الشــيخ :

  احلق ، كم من إنسان يبلغ منك اجلهد يف مناظرته يف الدين . ؛ وجاهدهم به جهادا كبيرا ))

فيهـا أنـه ال جيـوز تعـدي ظـاهر حـال اإلنسـان ويف السـابق قلنـا إن  ... فتبينـوا ... ))(( يف اآليـة السـابقة  السـائل :

  الشرع أتى بالقرائن وأنه يستفاد منها ؟

أي لكـن حسـاب النـاس يف اإلسـالم علـى الظـاهر ؛ بـالقرائن يـدخل يف التبـني ؛ تـدخل يف التبـني ، العمـل  الشيخ :

  لكن فيما بينهم وبني اهللا يعمل بالظاهر .أما األحكام واحلكم بينهم فيعمل بالقرائن ؛ 



 كنــا قــالوا كنــتم فــيم قــالوا أنفســهم ظــالمي المآلئكــة توفــاهم الــذين ((  إنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

مصـيرا  وسـاءت جهـنم مـأواهم فأولئـك فيهـا فتهـاجروا واسـعة اهللا أرض تكن ألم قالوا األرض في مستضعفين

 أن اهللا عســى سـبيال فأولئـك يهتــدون وال حيلـة يسـتطيعون ال والولـدان والنســاء الرجـال مـن المستضـعفين إال

  . غفورا )) عفوا اهللا وكان عنهم يعفو

(( ال يســتوي القاعــدون مــن المــؤمنين غيــر أولــي أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ تكلمنــا علــى قــول اهللا تعــاىل: 

تتمــة  لرفــع تكـون صــفة وعلـى قــراءة النصـب تكــون اسـتثناء .وفيهــا قراءتـان غــري وغـري ؛ فعلــى قـراءة ا الضـرر ... ))

  (( ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا ... ))فوائد اآلية: 

أظــن أننــا بــدأنا باســتنباط الفوائــد ووصــلنا إىل ؟ فائــدة واحــدة ، وهــي نفــي التســاوي أو االســتواء بــني القاعــدين عــن 

ومــن فوائــدها: حكمــة الشــريعة حيــث ال تســاوي بــني املفرتقــني   وااهــدين يف ســبيل اهللا بــأمواهلم وأنفســهم .القتــال 

كمـا أـا ال تفـرق بـني املتسـاويني ،  الشـريعة اإلسـالم م لـدن حكـيم خبـري ال ميكـن أن جتـد فيـه حكمـني متناقضـني 

أبـــدا ؛ بـــل إذا تـــراءى لـــك أن هـــذين الشـــيئني وال ميكـــن أن جتـــد فيهـــا شـــيء عيـــين متســـاويني مث خيتلفـــان يف احلكـــم 

متساويان وقد اختلف يف احلكم شرعا فأعد النظر ، أعد النظر مرة بعد أخـرى حـىت يتبـني لـك ، فـإن مل يتبـني لـك 

أن مـن قعـد عـن اجلهـاد لضـرر فإنـه كالـذي أتـى باجلهـاد ؛  ومن فوائدها: فام فهمك وال تتهم األحكام الشرعية .

فـأولوا الضـرر إذا  (( غيـر أولـي الضـرر ))مث استثىن فقال:  وي القاعدون )) (( والمجاهدون ))(( ال يستلقوله: 

( إن في المدينة ألقوامـا مساوون للمجاهدين ، ويشهد هلذا قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الغزوة تبـوك: 

وهــم فــي المدينــة ؟ قــال وهــم فــي مــا ســرتم مســيرا وال قطعــتم واديــا إال وهــم معكــم قــالوا كيــف يــا رســول اهللا 

وهل يقاس على ذلك كل من ختلف عـن عبـادة بعـذر ؟ اجلـواب: نعـم ؛ ولـذلك جـاء يف  المدينة حبسهم العذر )

( مــن مــرض أو ســافر كتــب لــه مــا كــان يعمــل صــحيحا احلــديث الصــحيح عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: 

 باملـال والـنفس ؛ ووجهـه أـم أعلـى درجـة مـن القاعـدين الـذين ومن فوائـدها: فضـل اجلهـاد يف سـبيل اهللا مقيما ) .

أين اجلزاء من جنس العمل ؟ اذكر يل دليـل مـن اآليـة مـا  ومن فوائدها: أن اجلزاء من جنس العمل ؛ ال جياهدون .

(( فضـل اهللا المجاهـدين بــأموالهم وأنفسـهم علـى القاعــدين صـريح ،  (( فضـل اهللا المجاهــدين ))هـو التعليـل 

وميكــن أن يســتنبط منــه الفائــدة  و يلــزم مــن هــذه الفائــدة: أن تفاضــل اجلــزاء يــدل علــى تفضــل العامــل . جــة )) .در 

الثانيــة وهــي: االســتدالل بــه علــى مــا ذهــب إليــه أهــل الســنة مــن أن اإلميــان يزيــد ويــنقص ، يزيــد بالطاعــة ويــنقص 

وجـل ؛ وجهـه  االحـرتاز يف كـالم اهللا عـز ومن فوائدها: حسـن باملعصية كما هو معروف وبغري ذلك من األسباب .

؟ أن اهللا ملا ذكر فضل ااهدين على القاعدين فرمبا يتـوهم واهـم نـزول درجـة القاعـدين مـن املـؤمنني فـأزال اهللا هـذا 



ـــوهم بقولـــه:  ـــال الثـــاين املطـــابق هلـــذا  (( وكـــال وعـــد اهللا الحســـنى ))ال (( ال وهـــذه طريقـــة القـــرآن ،  انظـــر إىل املث

كم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئـك أعظـم درجـة مـن الـذين أنفقـوا مـن بعـد وقـاتلوا وكـال وعـد يستوي من

(( وداود وسـليمان إذ يحكمـان فـي الحـرث إذ نفشـت فيـه غـنم القـوم وانظر إىل مثـال ثالـث:  اهللا الحسنى ))

(( وكـال آتينـاه حكمـا  الشـاهد يف قولـه: وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكال آتيناه حكما وعلمـا ))

ومــن فوائــدها: البشــارة االحــرتاز بــدفع مــا يتــوهم وقوعــه . فهــذه ثالثــة أمثلــة تفيــد أنــه مــن بالغــة الكــالم  وعلمــا ))

فهـــل ينبـــين علـــى هـــذه  (( وكـــال وعـــد اهللا الحســـنى ))لعامـــة املـــؤمنني مـــن القاعـــدين وااهـــدين باحلســـىن ؛ لقولـــه: 

اجلنة ؟ اجلواب: أما على سـبيل العمـوم فـنعم ، علـى سـبيل العمـوم ؛ وأمـا علـى الفائدة أن نشهد لكل مؤمن أنه يف 

سبيل اخلصوص فنتوقف على مـا جـاء بـه الـنص ، فمـثال نقـول الصـحابة كلهـم وعـدهم اهللا اجلنـة ااهـد والقاعـد ؛ 

شــيخ اإلســالم لكــن الشــخص بعينــه ال ميكــن أن نشــهد لــه إال إذا شــهد لــه النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، وزاد 

(( ابــن تيميــة رمحــه اهللا مــن أثــىن عليــه النــاس خــريا فإنــا نشــهد لــه باجلنــة ، واســتدل لــذلك بقــول اهللا تبــارك وتعــاىل: 

واسـتدل مبـا ثبـت  لتكونوا شهداء على الناس )) (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علـى النـاس ))

خــريا فقـال النـيب صــلى اهللا عليـه وآلـه وســلم: وجبـت ، مث مــرت يف السـنة حيـث مــرت جنـازة فـأثىن عليهــا احلاضـرون 

أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت ، فقالوا يا رسـول اهللا مـا وجبـت ؟ فقـال: أمـا األول فـأثنيتم عليـه خـريا فوجبـت 

دل شــيخ فوجبــت لــه النــار ، مث قــال: أنــتم شــهداء اهللا يف األرض ) فقــد اســتلــه اجلنــة وأمــا الثــاين فــأثنيتم عليــه شــرا 

اإلســالم رمحــه اهللا بأنــه جتــوز الشــهادة ملــن اتفقــت األمــة علــى الثنــاء عليــه ، وضــرب لــذلك أمثلــة باألئمــة املشــهورين 

املشهود هلم بالعدالة واإلميان والتقوى مثل األئمة األربعة اإلمام أمحـد والشـافعي ومالـك وأيب حنيفـة وسـفيان الثـوري 

مـن ومـن فوائـدها: أنـه ال فضـل أعظـم مـن اجلنـة ؛  مة على الثنـاء علـيهم .وسفيان ابن عيينة وغريهم ممن اتفقت األ

ومـن فوائـدها: احلـث علـى اجلهـاد  ألن احلسىن اسم تفضيل مؤنـث أحسـن . (( الحسنى ))أين يؤخذ ؟ من قوله: 

ومـــن  وجـــل للمجاهـــدين علـــى القاعـــدين بالدرجـــة بـــل بالـــدرجات . يف ســـبيل اهللا ؛ وجـــه الداللـــة ؟ تفضـــيل اهللا عـــز

فوائــدها: عظمــة منــة اهللا تعــاىل علــى العبــاد حيــث جعــل إثــابتهم علــى األعمــال مثــل األجــرة الــيت اســتحقها اإلنســان 

فسماه أجرا كأجرة األجري مـع أن الفضـل هللا تعـاىل أوال وآخـرا هـو  (( أجرا عظيما ))قرضا على املستأجر ؛ لقوله: 

الـذي ذهبـتم إليـه فإن قـال قائـل: هـل مـن تأييـد هلـذا املعـىن  الذي وفقك للعمل وهو الذي من عليك باجلزاء عليه .

(( كتب علـى نفسـه الرحمـة أنـه مـن عمـل مـنكم سـوءا بجهالـة ثـم تـاب مـن بعـده ؟ قلنا: نعم ، قال اهللا تعاىل: 

كتب الرمحة كتب على نفسه وهو سبحانه وتعـاىل يوجـب علـى نفسـه وعلـى عبـاده مـا   وأصلح فإنه غفور رحيم ))

(( درجــات عظــم درجــات ااهــدين يف ســبيل اهللا ؛ وجــه ذلــك قولــه: ومــن فوائــدها:  يعــرتض عليــه .شــاء وال أحــد 



منه ، فأضافها إىل نفسه ، ومعلوم أن العطاء يعظم بعظم املعطي ، لو قلت مثال: فـالن تصـدق ، وهـو مـن  منه ))

فقــري مل يــذهب بالــك إال أغـىن النــاس ، ذهــب بالـك إىل أنــه تصــدق بشـيء كثــري ؛ ولــو قلـت: تصــدق فــالن ، وهـو 

فإضــافة الشــيء إىل اهللا يــدل علــى عظمتــه ؛ ومنــه قولــه  ))(( درجــات منــه أنــه تصــدق بشــيء قليــل ؛ وهلــذا قــال: 

( فـاغفر مغفـرة مـن عنـدك وارحمنـي صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الدعاء الذي علمه أبا بكر يدعوا به يف صـالته 

وهـل تثبـت املغفـرة لغـري اهللا ؟ نعـم تثبـت لغـري اهللا ، قـال  (( ومغفـرة ))قولـه: ومن فوائدها: إثبات املغفرة هللا ؛ ل ) .

 وتصـــفحوا تعفـــوا وإن فاحـــذروهم لكـــم عـــدوا وأوالدكـــم أزواجكـــم مـــن إن آمنـــوا الـــذين أيهـــا (( يـــااهللا تعـــاىل: 

ومـن فوائـدها:  . األمـور )) عـزم لمـن ذلك إن وغفر صبر (( ولمنوقال تعاىل:  رحيم )) غفور اهللا فإن وتغفروا

إثبــات الرمحــة هللا ؛ والرمحــة الــيت أضــافها اهللا إىل نفســه نوعــان: صــفة ، وخملــوق ؛ يعــين نوعــان منهــا صــفة هللا ومنهــا 

 (( وربـك الغفـور ذو الرحمـة ))خملوق من خملوقات اهللا مسـاه اهللا تعـاىل رمحـة ؛ فمـن األول قـول اهللا تبـارك وتعـاىل: 

فـاملراد  (( وهو الذي ينزل الغيث من بعـد مـا قنطـوا وينشـر رحمتـه ))وتعاىل: هذه صفة ؛ ومن الثاين قوله تبارك 

(( وأمــا الــذين بالرمحـة هنــا مـا يكــون أثــرا للمطـر مــن النبــات وغـري النبــات ؛ ومــن ذلـك أيضــا قولــه سـبحانه وتعــاىل: 

(( فأمـا الــذين : املـراد بالرمحـة أيــش ؟ اجلنـة ، بـدليل قولــه ابيضـت وجـوههم ففــي رحمـة اهللا هــم فيهـا خالــدون ))

( أنـت وهذه الرمحـة خملوقـة أو غـري خملوقـة ؟ خملوقـة ؛ ومنـه قولـه يف احلـديث القدسـي يف اجلنـة:  شقوا ففي النار ))

فتبــني ــذا أن الرمحــة تنقســم إىل قســمني: خملوقــة ، وصــفة ؛ فاملخلوقــة مــن مجلــة  رحمتــي أرحــم بــك مــن أشــاء )

سب إليه إال نسـبة خلـق وإجيـاده لكنـه مـن آثـار الرمحـة الـيت هـي الصـفة وجل ال ين املخلوقات شيء بائن من اهللا عز

ومـــن فوائـــدها: إثبـــات هـــذين  وجـــل . ؛ وأمـــا الرمحـــة الـــيت هـــي الصـــفة فهـــي صـــفة تابعـــة بالـــذات أي بـــذات اهللا عـــز

ن الـذين (( إتفسـري اآليـة:  تفسـريمها . وقـد مضـى (( وكـان اهللا غفـورا رحيمـا ))الغفـور الـرحيم : االمسني هللا ؛ ومها

((إن الـذين توفـاهم المالئكـة مث قال اهللا تبارك وتعـاىل:  توفاهم المالئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ... ))

حـال مـن اهلـاء  (( ظـالمي أنفسـهم ))هـذه إن املؤكـدة وامسهـا ؛ وقولـه:  (( إن الـذين ))قولـه:  ظالمي أنفسهم ))

 (( فأولئـك مـأواهم جهـنم )) الظـاهر أنـه خـرب إن  مأواهم جهنم ))(( فأولئك إىل قولـه:  (( توفاهم ))يف قوله: 

أي تقبضـــهم ، واملـــراد بـــذلك قـــبض  (( إن الـــذين توفـــاهم )) (( توفـــاهم ))قولـــه:  ومـــا بـــني ذلـــك فهـــو اعـــرتاض .

 املالئكة هم عامل غيـيب حمجوبـون عـن العبـاد هلـم أوصـاف معلومـة يف(( المالئكة )) أرواحهم من أبدام ؛ وقوله: 

الكتاب والسنة ما علمنا منه وجب علينا اإلميان بـه علـى مـا علمنـا ومـا مل نعلـم منـه فالواجـب علينـا السـكوت كمـا 

(( جاعــل هــو شــأن فيمــا وصــف اهللا بــه نفســه ؛ قــالوا املالئكــة مــأخوذة مــن األلوكــة ، وهــي الرســالة ؛ لقولــه تعــاىل: 

لـى ذلـك يكـون فيهـا إعـالل  بالقلـب ؛ ألن مالئكـة مجـع فهي من األلوكة أي الرسالة ؛ وبنـاء ع المالئكة رسال ))



 (( ظـالمي أنفسـهم ))مألك وأصله مألك ؛ لكـن فيهـا تقـدمي وتـأخري حسـب القواعـد الـيت كتبهـا العلمـاء ؛ وقولـه: 

أي حــال كــوم ظــاملي أنفســهم ؛ ملــاذا ؟ لكــوم بقــوا يف أرض جيــب علــيهم اهلجــرة منهــا ؛ ألن بقــاءهم مــع وجــود 

أي املالئكة (( فيم كنتم )) أي يف أي مكـان كنـتم ؛ وقيـل: علـى أي  (( قالوا ))ة وظلم ألنفسهم ؛ اهلجرة معصي

أي علـى (( قـل سـيروا فـي األرض )) حال كنتم ؛ فعلى املعىن الثاين تكون يف مبعىن على كما هي يف قوله تعـاىل: 

ــــا قولــــه يف اجلــــواب:  أي علــــى أي حــــال كنــــتم بــــدليل (( فــــيم كنــــتم ))ملــــراد بقولــــه: األرض ويكــــون ا (( قــــالوا كن

السـؤال عـن املكــان واملوضـع فيكــون  (( فـيم كنــتم ))أمــا علـى القــول بـأن املـراد بقولــه:  مستضـعفين فـي األرض ))

علـــى تقـــدير شـــيء حمـــذوف أي: قـــالوا بقينـــا يف هـــذا ألننـــا كنـــا  (( قـــالوا كنـــا مستضـــعفين فـــي األرض ))اجلـــواب 

نيــان يــدوران علــى شــيء واحــد وهــو أن هــؤالء بقــوا يف أرض جتــب علــيهم مستضــعفني يف األرض ؛ وعلــى كــل فاملع

(( قــالوا كنــا ملــاذا كنــتم يف هــذا املكــان ؟  (( فــيم كنــتم ))اهلجــرة منهــا فجــاءت املالئكــة لقــبض أرواحهــم فيوخبــون 

ن كنا مستضعفني يعين كنا نعامل معاملة الضـعيف مـن قبـل مـن ؟ مـن قبـل الكفـار الـذي  مستضعفين في األرض ))

؟  (( ألم تكن أرض اهللا واسعة فتهـاجروا فيهـا ))استضعفونا ؛ ولكن هذا ليس بعذر ؛ وهلذا تقول هلم املالئكة: 

ـــم تكـــن أرض اهللا وهـــذا االســـتفهام للتقريـــر والتـــوبيخ يعـــين أن أرض اهللا واســـعة فلمـــاذا ال ـــاجرون ؛ وقولـــه:  (( أل

هــل  (( ألــم تكــن أرض اهللا واســعة ))فــة أو ســببية ؟ الفــاء عاطفــة أو ســببية ؟ هــل هــي عاط واســعة فتهــاجروا ))

(( ألـم سبقها شيء من املعاين اليت تكون بعدها فاء السببية ؟ نعم ؛ ما هو ؟ االستفهام ؟ أين االستفهام ؟ قولـه: 

مــــا هــــو البيــــت اجلــــامع هلــــذا ؟ ... ؛ فــــإذا قلنــــا ؛ وهــــل االســــتفهام موجــــب لنصــــب الفعــــل بعــــد فــــاء الســــببية ؟  ))

للتقريـب واإلثبـات وأن تقـدير الكـالم: قـد كانـت أرض اهللا  واسـعة ؛ علـى هـذا  (( ألم تكن ))يف قوله:  االستفهام

(( ألـــم تكـــن أرض اهللا التقـــدير تكـــون الفـــاء عاطفـــة واملعـــىن: أمل تكـــن أرض اهللا واســـعة أمل ـــاجروا فيهـــا ؛ وقولـــه: 

هــاجر مــأخوذة مــن  (( فتهــاجروا فيهــا ))يعـين أن هنــاك أراضــية غــري األرض الــيت أنـتم فيهــا مستضــعفون واســعة )) 

اهلجر وهـو الـرتك واملهـاجرة تـرك البلـد الـذي عـاش فيـه اإلنسـان إىل بلـد آخـر حـىت الـذي خيـرج مـن بلـد مسـتوطن لـه  

عا هي االنتقـال مـن بلـد الكفـر إىل بلـد كان مث يستوطن بلد آخر يقال إنه مهاجر ألنه ترك البلد ؛ لكن اهلجرة شر 

اإلســـالم ؛ وهـــل إذا جـــاء لفـــظ لـــه معـــىن لغـــوي ومعـــىن شـــرعي يف كتـــاب اهللا أو ســـنة رســـوله هـــل حيمـــل علـــى املعـــىن 

(( اللغوي أو املعىن الشرعي ؟ حيمل على املعىن يف الشرع ؛ ألن حقيقة كـل مـتكلم علـى حسـب مـا يقتضـيه كالمـه 

(( إن الـذين توفـاهم المالئكــة الفـاء عاطفـة أو واقعـة يف خـرب املبتـداء  صـيرا ))فأولئـك مـأواهم جهـنم وسـاءت م

(( وسـاءت اسـم مـن أمسـاء النـار ـ أعاذنـا اهللا وإيـاكم منهـا ـ  (( جهـنم ))أي مسـريهم ، و (( مـأواهم ))وقولـه:  ))

  نشاء الذم .أي ساءت مرجعا ومردا ، وهذا إنشاء ذم هلا ؛ ألن ساء مثل بئس ، فهي مجلة إل مصيرا ))



ويف اآلية الـيت بعـدها اسـتثىن تعـاىل املستضـعفني فهـل  (( ... قالوا كنا مستضعفين ... ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  هم ليسوا من املستضعفني ؟

ـــم تكـــن أرض اهللا واســـعة أي نعـــم ليســـوا مستضـــعفني وســـيأيت يف الفوائـــد ؛ وهلـــذا قـــال اهللا تعـــاىل:  الشـــيخ : (( أل

  فهم قادرون على اهلجرة . )فتهاجروا فيها )

  هل كل من دخل اجلنة يرى اهللا تعاىل ؟ السائل :

  دخول اجلنة متضمن برؤية اهللا ، كل من دخل اجلنة فإنه سريى اهللا عزوجل . الشيخ :

  سؤال عمن تأخر عن اجلهاد وهو ال يريد التأخر فهل يكتب له األجر ؟ السائل :

؟  ( إنكــم مــا قطعــتم واديــا وال ســرتم مســيرا إال وهــم معكــم )م قــال: ألــيس النــيب عليــه الصــالة والســال الشــيخ :

( مـن هؤالء يتمنون بكل قلوم أن خيرجوا مث الظاهر واهللا أعلم أنه كان من عادم اخلروج حـىت يتضـح معنـا قولـه: 

اوون ؛ ... ؟ ال ، إذا كـان مـن عادتـه فالشـك أـم يسـ مرض أو سافر كتـب لـه مـا كـان يعملـه صـحيحا مقيمـا )

   كتب له ما كان صحيحا مقيما . يعين

ألـــيس فيـــه الـــرد علـــى الرافضـــة يف دعـــواهم ردة الصـــحابة  (( وكـــال وعـــد اهللا الحســـنى ))يف قولـــه تعـــاىل:  الســـائل :

  وكفرهم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إال بعض منهم ؟

عمومــه ؛ أمــا علــى رأي الرافضــة قــبحهم اهللا فكــال بلــى ، بــارك اهللا فيــك ! ألن األصــل بقــاء األمــور علــى  الشــيخ :

وعــد اهللا النــار إال مــا اســتثين ؛ ألــم ال يســتثنون إال نفــرا قلــيال ثالثــة عشــر نفــرا أو مــا أشــبه ذلــك مــن مائــة وأربــع 

  عشرين ألف .

أخنـع ( إن درج كثري من العلماء على تسمية شيخ اإلسالم وغريه بشيخ اإلسالم وهناك حديث يا شـيخ  السائل :

غــريه كشــاهان شــاء فهــل تســمية وقــاس العلمــاء علــى هــذا  اســم عنــد اهللا اســم رجــل تســمى ملــك األمــالك ... )

  شيخ اإلسالم على اإلطالق أم هي مقيدة ؟

املعــىن شــيخ اإلســالم يف زمانــه أو شــيخ اإلســالم ملــن بعــده ألنــه إمــام ملــن بعــده ؛ وأمــا قاضــي القضــاة  هــذا الشــيخ :

ا نوع من السلطة ؛ ألن القاضي حيكم ويلزم واحلاكم كذلك واألمري وسـلطان حيكـم ويلـزم ؛ وملك امللوك فهذه فيه

ال يعـين احلصـر ؛ ألن هنـاك علمـاء  " شيخ اإلسـالم  " على أن قوهلم؛ أما املفيت فال يلزم ، يفيت وال يلزم فهو أهون 

  كثري يلقبون ذا اللقب شيخ اإلسالم .

ـــتم مـــن قبـــل ... ))  (( ...قـــول اهللا تعـــاىل:  الســـائل : فهـــل املقصـــود كنـــتم كفـــارا فأســـلمتم فعصـــم اهللا  كـــذلك كن

  دمائكم باإلسالم أو املقصود ملا كنتم مستضعفني ومل جتهروا باإلسالم فلما قويتم جهرمت به وهذا كذلك ؟



  كالمها صحيح . الشيخ :

ملـاذا مل يقـل اهللا تعـاىل: وـاجروا إليهـا ؟ ومـا الفـرق بـني " يف " و "  (( فتهـاجروا فيهـا ))يف قوله تعـاىل:  السائل :

  إىل " هنا ؟

أبلغ من قوله: فتهـاجروا إليهـا ؛ وجـه ذلـك ؟ وجـه ذلـك إذا قلـت ـاجر  (( فتهاجروا فيها ))ألن قوله:  الشيخ : 

إليها لزم من هذا أن يكون بني البلد الذي هاجرت منه وهاجرت إليه مسافة ألن الغاية البد هلـا مـن مغيـة ؛ وأمـا " 

  فيها " فهذا يشمل أو نقطة ميكنك أن تسلم من ال ... ؛ ولو قريبة جدا .

  يم يف بالد املشركني بقصد نفع املسلمني هناك أو الدعوة إىل اهللا يف ذلك ؟سؤال عمن يق السائل :

هــل هـذا عــاجز عــن إظهـار دينــه ؟ هـو عــاجز ولكــن جياهـد ؛ طيــب الـذي ميكــن مــن الـدعوة ال يقــال عنــه  الشـيخ :

بقـي ألجـل إنه عاجز عن إظهار دينه فال جتـب عليـه اهلجـرة ؛ ... ؟ لكـن هـل يثمـر يف بقائـه ؟ يثمـر ؛ إذا هـذا مـا 

  السكنة والراحة بقي ألجل اجلهاد فهو نافع .

  ما تعريف املالئكة بقولنا " هي أجسام نورانية لطيفة يشكلون بأشكال خمتلفة مبشيئة اهللا " ؟ السائل :

األحســن نقــول " عــامل الغيــيب " ؛ ألن أجســام لطيفــة نورانيــة ، الشــك أــم خلقــوا مــن نــور لكــن هــل يلــزم  الشــيخ :

لقــوا مــن نــور أن يكونــوا نــورانيني ؟ مــا جــاء هــذا ، وال ... أن تكــون مــن نــور ؛ لكــن مــا لنــا داعــي أن مــن كــوم خ

  نتكلم ، عامل الغييب لكنهم يظهرون ملن أراد اهللا أن يظهروا له .

  ؟ (( ... وكال وعد اهللا الحسنى ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  احلسىن القاعد وااهد .عموما الصحابة كلهم وعدهم اهللا  الشيخ :

  أن اجلهاد فرض كفاية ؟ (( ال يستوي القاعدون من المؤمنين ... ))هل يؤخذ من قوله تعاىل:  السائل :

  ماذا تقولون ؟ 

  أي نعم يؤخذ ؛ ألم مل يأمثوا بل بني هلم أم تأخروا عن القوم ااهدين . الشيخ :

  سؤال عن حكم اهلجرة ؟ السائل :

معناهــا املهــاجر مــن بلــد الكفــر إىل بلــد اإلســالم ، وكــان النــيب عليــه الصــالة والســالم إذا أمــر أمــريا اهلجــرة  الشــيخ :

علــى جــيش أو ســرية مث دعــوا القــوم فأســلموا أمــروا أن يتحولــوا إىل دار املهــاجرين ليكــون مــا للمهــاجرين وعلــيهم مــا 

؛ غنيمـة والفـيء شـيء إال أن جياهـدوا مـع املسـلمني على املهاجرين فـإن أبـوا فهـم كـأعراب املسـلمني لـيس هلـم مـن ال

  فهذا جاهد مباله . (( المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ))ال ظن من ااهدين ؛ ألنه قال: 

  سؤال عن بعض افرتاءات الرافضة ؟  السائل :



الوا الشـجرة امللعونـة إذا كانوا قرناء لكل واحـد مـن الكفـار واملسـلمني ، هـذا قـرين ؛ حرفـوا أشـياء كثـرية ، قـ الشيخ :

قــالوا هــي عائشــة ، أعــوذ بــاهللا ، حتريــف مــا ميكــن  (( إن اهللا يــأمركم أن تــذبحوا بقــرة ))يف القــرآن هــم بنــو أميــة ، 

  يقوله عاقل فضل عن مؤمن أو مسلم .

  إذا أثنوا على ميت شرا بعد موته فهل يقع ذلك ؟ السائل :

أثنــوا عليــه شــرا بعــد موتـه لــه شخصــان يشــهد لــه ؛ ... ؟ أنــا يف عليــه شــر ، إذا مـات و  أي نعــم ، حــىت إذا الشـيخ :

شــك حــىت مــن األول ، نقــول الصــحابة أثنــوا علــى هــذا الرجــل خــريا وأيــدهم الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وال 

  استشهدوا من بعده شهادتني .

ــذين (( إنأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛  ــتم فــيم قــالوا أنفســهم ظــالمي المآلئكــة توفــاهم ال ــا قــالوا كن  كن

مصـيرا  وسـاءت جهـنم مـأواهم فأولئـك فيهـا فتهـاجروا واسـعة اهللا أرض تكن ألم قالوا األرض في مستضعفين

 أن اهللا عســى سـبيال فأولئـك يهتــدون وال حيلـة يسـتطيعون ال والولـدان والنســاء الرجـال مـن المستضـعفين إال

  . غفورا )) عفوا اهللا وكان عنهم يعفو

(( إن الذين توفاهم المالئكة ظالمي أنفسـهم قـالوا فـيم  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعـاىل: 

(( إن فوائـد اآليـة:  واآليـات السـابقة انتهـى الكـالم عليهـا وعلـى فوائـده وأظـن علـى مناقشـاا أيضـا ؟ كنتم ... ))

أن املالئكـــة تتـــوىف بـــين آدم ؛ مـــن فوائـــدها:  . تم ... ))الـــذين توفـــاهم المالئكـــة ظـــالمي أنفســـهم قـــالوا فـــيم كنـــ

(( حتـــى إذا جـــاء وظـــاهر هـــذا اللفـــظ أـــم مجـــع فيطـــابق قولـــه تعـــاىل:  (( إن الـــذين توفـــاهم المالئكـــة ))لقولـــه: 

وحينئـــذ ...  (( جاعـــل المالئكـــة رســـال ))أي املالئكـــة ؛ ألن اهللا تعـــاىل قـــال:  أحـــدكم المـــوت توفتـــه رســـلنا ))

(( قـل ، وقولـه:  (( اهللا يتوفى األنفس حـين موتهـا )) هذه اآلية وبني آيتني أخريني مها: قوله تعاىل: التعارض بني

واجلـواب عـن هـذا الظـاهر أن يقـال: نسـب اهللا تعـاىل التـويف إليـه ألنـه  .يتوفاكم ملك الموت الـذي وكـل بكـم )) 

نه كفعلـه حـىت يف عامـة حـديث النـاس ؛ وهلـذا يقـال " بأمره ، نسب اهللا التويف إليه ألنه بأمره وما وقع بأمر امللك فإ

بىن عمرو بن العاص مدينة الفسطاط " وعمـرو مل يـنب وإمنـا أمـر ؛ وأمـا اجلمـع بـني كونـه ذكـر يف هـذه اآليـة وأمثاهلـا 

بصيغة اجلمع ويف آية السجدة يف صورة اإلفراد ملك املوت فإما أن يقال ملـك املـوت مفـرد مضـاف فـيعم وال ينـايف 

مع ؛ ألن املفـرد املضـاف يعـم فـال ينـايف اجلمـع ، وهـذا وجـه ضـعيف ؛ أو يقـال إن املالئكـة تسـاعد ملـك املـوت  اجل

كما جاء يف احلديث الصحيح أم يأمرون الـروح فتخـرج مـن اجلسـد حـىت إذا مل يبـق إال قبضـها تـوىل قبضـها ملـك 

ام مللــك املــوت وإضــافة التــويف إىل ملــك املــوت ألنــه ؛ فإضــافة الوفــاة أو التــويف إىل املالئكــة بــاجلمع ألــم أعــو  املــوت

وهنـــا يـــرد إشـــكال يقـــال: إننـــا جنـــد أنفســـا تقـــبض يف املشـــرق ويف املغـــرب وبينهمـــا مـــن  هـــو املباشـــر لقـــبض الـــروح .



وجــل فكيــف تقولــون إن ملــك املــوت واحــد ؟ وكيــف يتصــور أن واحــدا يقبضــها  املسـافات مــا ال يعلمهــا إال اهللا عــز

يف أمـــاكن بعيـــدة متفرقــة ؟ فيقـــال: قـــد يكـــون املـــراد مبلــك املـــوت جـــنس امللـــك أي امللـــك املوكـــل  العديــد مـــن النـــاس

بقــبض األرواح وإن كــان أكثــر مــن واحــد ، فيكــون املــراد بــه اجلــنس ال العــني ؛ وهــذا وجــه ضــعيف ؛ وجيــاب بوجــه 

عقولنـــا ؛ وهـــذا أبلـــغ  آخـــر أن هـــذه مـــن أمـــور الغيـــب ، والواجـــب علينـــا يف أمـــور الغيـــب أن نصـــدق وإن مل تـــدركها

وجـل حـىت ال نتمحـل يف اجلـواب ونقـول إن ملـك املـوت يـراد بـه اجلـنس وهـو أكثـر مـن واحـد  بالتسليم خلرب اهللا عـز

فنقول إن اهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير وملك املوت يقبض األرواح وإن كانـت متباعـدة وإن كـان يف آن 

د اآليــة الكرميــة: أن املالئكــة أجســام تقــبض األرواح وختاطــب تــتكلم ومــن فوائــ واحــد ، وعلينــا أن نصــدق ونســلم .

، فإن هذا قـول باطـل وكالمها مفهوم خالفا ملن يقول إن املالئكة هي القوة اخلرية وأن الشياطني هي القوة الشهرية 

اهللا صـلى اهللا ورسـول  (( جاعـل المالئكـة رسـال أولـي أجنحـة ))، قـال اهللا تعـاىل:  يكذبه القرآن والسـنة واإلمجـاع

عليـــه وآلـــه وســـلم رأى جربيـــل علـــى صـــورة الـــيت خلـــق عليهـــا ولـــه كـــم جنـــاح ؟ ســـت مائـــة جنـــاح قـــد ســـد األفـــق ؛ 

فالصحيح الذي جيب علينا اعتقاده أن املالئكة أجسام وأم يقولون ويفعلـون ويصـعدون وينزلـون بـأمر اهللا عزوجـل 

يعـــين هـــم وقـــت الوفـــاة ظـــاملون (( ظـــالمي أنفســـهم )) ولـــه: ومـــن فوائـــدها: أن العـــربة يف األعمـــال بـــاخلواتيم ؛ لق .

ألنفســهم ، فــالعربة خبــواتيم ؛ وهلــذا جيــب علــى اإلنســان أن يكــون خائفــا مــن ســوء اخلامتــة وأن يســأل اهللا ســبحانه 

   وتعاىل دائما حسن اخلامتة وأن ال ميوت إال وهو مسلم .


